November 2015
Bæredygtige dokumentarfilm i Kvarterhuset
Miljøpunkt Amager og dokumentarfilms-festivalen
CPH:DOX er gået sammen i et fælles grønt projekt. Vi
viser tre klima- og bæredygtighedsfilm i Kvarterhuset i
dagene 5. - 7. november.
Torsdag den 5. november kl. 19.00 vises filmen ’Bikes
vs. Cars’. Filmen vises i samarbejde med Miljøpunkt
Amager og introduceres af Lasse Schelde fra Bicycle
Innovation Lab. Samme dag er der åbent hus i
Cykelbiblioteket på Prags Boulevard fra kl. 16-18.
Fredag den 6. november klokken 16.30 vises filmen
’How to Change the World’.
Lørdag den 7. november klokken 15.00 vises filmen
'10 Billion - What's on your plate?'. Mød
Kompostbudene og Miljøpunkt Amager til visningen. Vi
laver workshops om kompostering og fortæller om
grønne muligheder på Amager.
Læs om filmene og køb billletter på CPH:DOX

Kompostbudene
Nysgerrig på kompost ? Vil du gerne i gang
med at kompostere? Bor du på Amager? Så vær med i
vores pilotprojekt, der sætter kompostering i byen på
dagsordenen.
Kompostbudene hjælper boligforeninger med at komme
i gang med at kompostere. Få hjælp til hele processen
fra hvordan man håndterer og sorterer det grønne affald
fra køkkenet, til hvordan komposten holdes sund og
senere kan bruges til beplantning og forgrønnelse i
byhaver, gårdrum og på altaner.
Kom til infomøder den 3., 9. eller 25. november.
Læs mere om Kompostbudene

2.000 blomsterløg på Prags Boulevard
Fredag den 13. november kl. 12 går 25 børn fra
Sønderbro Skole i gang med at plante 2.000 tulipanløg
samt skiltekunst, der fortæller om deres drømme for
Prags Boulevard.Kom og overvær eventen og få en
snak med børnene og arrangørerne. Teknik- og
miljøborgmester Morten Kabell kommer også forbi.
Læs mere om arrangementet

En dag i miljøformidlingens tegn
Den 18. november byder på to arrangementer, hvor
miljøambassadører formidler deres miljøviden.
Kl. 11 er Miljøpunkt Amager og miljøambassadørerne
inviteret til netværksmøde for De Blå Ressourcer, hvor
der sættes fokus på bedre affaldshåndtering i
boligforeninger. De vil fortælle om formidling til
beboerne og hvordan de kan være til hjælp i kontakten
til beboerne.
Senere om eftermiddagen kl. 17-19 holder
miljøambassadørerne et oplæg om madspild til
brugerne af Cafe Mosaik, som drives af Amagerbro
Helhedsplan. Det er gratis at deltage og alle er
velkomne.
Find Café Mosaik på Facebook

Private fællesveje og klimatilpasning
Den 29. oktober samledes godt 70 repræsentanter for
private fællesveje til temaaften på 'Loftet'. Læs en kort
opsamling på mødet og find link til 'Vejledning til private
fællesveje' samt oplysninger om Københavns
Kommunes klimaafdeling og andre relevante
oplysninger fra aftenen.
Læs mere

Godt 400 besøgende på årets byttemarked
på Peder Lykke Skolen
Udover masser af tøj og bøger var en damprenser, en
elektrisk fryseboks og et fint dukkehus nogle af de
spændende brugte sager som byttede hænder på
byttemarkedet den 25. oktober. Stemningen var høj,
mens der blev "shoppet" og børnene fik re-designet
tasker, bælter og alverdens aflagte ting med tips og
ideer fra Julie Dufour.
Dagen bød også på dansfremvisning fra Girlz United og
en quiz om genbrug og madspild med 3 grønne
præmier (grøntsagsposer fra KBHFF). Vi siger tak til
alle for en dejlig dag - især til skolen og de frivillige.
Se billeder fra dagen på Facebook

Puljemidler
Går du med et interessant miljøprojekt som kan være
med til at fremme demokrati-, kultur- og
netværksaktiviteter i Amager Øst?
Så er der er stadig penge tilbage at søge i
bydelspuljen. Næste frist er den 10. november og
aktiviteterne skal foregå efter den 11. december og
være slut inden årets udgang.
Læs mere på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside

Flyttet til 4. sal

Miljøpunkt Amager er rykket op på 4. sal i Kvarterhuset.
Tag elevatoren op.
Vores adresse er nu:
Kvarterhuset,
Jemtelandsgade 3, 4. sal
2300 Kbh. S.
Vi ses på 4. sal

Det sker også på miljøområdet
På denne plads fremhæver vi forskellige relevante
miljøaktiviteter. Send os en mail på post@miljopunktamager.dk, hvis du har info om et miljøarrangement,
som det giver mening for folk på Amager at kende til.
4. november: Hvordan kan vi udvikle byhavekonceptet, så byhaverne skaber værdi for borgere
hele året rundt?
Som en del af VINTERBYEN 2015/16 inviterer
Områdefornyelse Fuglekvarteret, Sharingcph og Platant
grønne/kreative iværksættere og studerende til at
komme med et bud på, hvordan de mange byhaver
bedst muligt kan fortsætte som gode samlingspunkter
for borgere igennem vinterhalvåret. Det er en udfordring
som vi også synes er meget relevant her på Amager,
hvor der findes flere byhaver.
Vinderen præmieres med 15.000 kr og Københavns
Kommunes Miljøpris. Der er fælles workshop d. 4.
november og deadline for deltagelse d. 14. november.
Læs mere på www.vinterbyen.dk

Find Miljøpunkt Amager på FACEBOOK
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